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QUEM CONHECE O CORAÇÃO? 

Provérbios 14.10 

 
1. Leitura: Salmo 75. 1 

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 14.10 –  Esse provérbio é verdadeiro e profundo e aborda 

um ponto pertinente a respeito dos sentimentos e as reações do indivíduo.  

Permeia na reflexão sincera dessa porção sagrada a verdade de que 

ninguém conhece as dores ou alegrias do outro com profundidade. Assim, 

podemos compreender que toda essa questão da emoção, daquilo que 

sentimos, ocorre dentro de um “mundo interior”, um “mundo particular”, 

inacessível para nós.  

Por vezes, nem nós mesmo estamos conscientes quanto aos nossos 

próprios sentimentos, que dirá do outro. Contudo, o nosso coração sabe 

reconhecer a própria amargura. Entretanto, não sabe ser tão condescendente 

com a dor do outro. Por isso, Salomão nos diz que cada coração – mundo interior 

– conhece a sua própria amargura. Contudo, por mais empatia que tenhamos, 

não conseguimos adentrar o coração dos outros e sentir o que o outro 

realmente sente. E assim, o mesmo é válido para a felicidade: “não há quem 

possa partilhar sua alegria”. Ou seja, ninguém vibrará tanto quanto aquele que 

tem razão para torcer!  

Face a isto, devemos sempre tomar cuidado e buscarmos ser cautelosos, 

cuidadosos e empáticos quanto ao modo que enxergamos o sentimento dos 

outros. Por vezes, tendemos a fazer piada sem graça ou diminuir a dor que 

esmaga o peito de quem sofre. Essa é uma realidade. Porém, um outro cenário 

comum, é quando somos “fortes demais” e tendemos a inferiorizar o sentimento 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts
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do outro, ou então, por sermos fracos demais tendemos a fazer do sofrimento ou 

da alegria um deus para os nossos corações. 

Por fim, algo deve ser dito acima de tudo: Deus conhece nosso coração 

em sua totalidade (Pv 21.2b; Lc 16.15). Assim, não há um sentimento nosso que 

seja incompreensível para Deus. Esta é a razão pela qual devemos ansiar por 

um coração alinhado. Diante de Deus reconheceremos como proceder diante do 

nosso próprio sentimento e compreenderemos, na dependência de Deus, o 

coração do nosso irmão.   

5. Aplicação:  

(1) Nos momentos de dor e aflição há toda a possibilidade de sermos 

incompreendidos. Mas o Senhor nos conhece, portanto, entregue seu caminho 

ao Senhor, confia n´Ele, e o mais Ele fará (cf. Sl 37.5).  

(2) Busque sempre colocar seus sentimentos e expectativas diante de Deus. 

Essa postura evitará que venhamos a nos frustrar. Por vezes, esperamos que 

os outros nos compreendam, mas isso raramente acontecerá. Contudo, 

novamente, entrega seu caminho ao Senhor, confia n´Ele! 

(3) Seja empático e busque agir biblicamente face ao sentimento dos outros. 

Ame sem abandonar a verdade e cultive a verdade sem abandonar o amor.  

6. Intercessão: na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – TUNÍSIA 

Interceda por Nabil*, uma cristã ex-muçulmana. Ela foi violentada pelo 

irmão quando era mais nova e ao conhecer o evangelho o perdoou, mas ela 

ainda se sente culpada pelo ocorrido. Ore por cura. 


